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Cyflwyniad
Mae ein Hysgol Deintyddiaeth a’r bobl sy’n gweithio ac yn astudio yma yn destun effeithiau’r byd anwadal, ansicr, 

cymhleth ac amwys yr ydym yn byw ynddo. Er mwyn i ni gyrraedd ein nodau, a rhagori arnynt hyd yn oed, mae 

angen i ni wybod i ble rydyn ni’n mynd, pam mai dyna ein cyfeiriad ni, a sut y byddwn ni’n cyrraedd yno.

Mae ein Strategaeth yn nodi ein huchelgeisiau hirdymor ar 
gyfer yr Ysgol a’r rolau y mae pob un ohonom yn eu chwarae 
wrth gyflawni ein gweledigaeth strategol. 

Gyda ffocws ar gynllunio tymor hir, byddwn yn rheoli 
cyllid yr Ysgol yn effeithiol i gyflawni ein gweledigaeth a’n 
huchelgeisiau. Byddwn yn ymdrechu i ddod â thryloywder 
i’r broses o wneud penderfyniadau ariannol, gan wario ein 
harian yn dda, heb wastraff ac yn unol â’n gwerthoedd. 
Byddwn yn rheoli risg ariannol ac yn hwyluso buddsoddiad 
parhaus yn ein hamgylchedd a’n seilwaith pobl.  

Mae Strategaeth a Gweledigaeth yr Ysgol Deintyddiaeth 
yn cyd-fynd â Chynllun Strategol y Brifysgol a’i 
Gweledigaeth i fod yn brifysgol sy’n arwain y byd, sy’n 
rhagorol o ran ymchwil, sy’n eithriadol o ran addysg, 
wedi’i gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd, sy’n 
cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol 
ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, y DU, a’r byd.  Cyfeirir 
at Themâu Strategol a Strategaethau Galluogi y Brifysgol 
drwy gydol ein Strategaeth i dynnu sylw at y nodau 
cyffredin.

Ein Gwerthoedd  

Rydym yn gweithredu yn unol ag Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan ac yn cael ein harwain gan y gwerthoedd canlynol 
sy’n dylanwadu ar y gwaith yr ydym yn ei wneud, ac yn ein dwyn i gyfrif am gyflawni ein gorau glas, bob dydd. 

“Iechyd deintyddol ac iechyd y geg rhagorol a 
chyfartal drwy addysg ac ymchwil.”

Ein Gweledigaeth

Uchelgais  
Rydym yn uchelgeisiol ar gyfer llwyddiant ein Hysgol; yn 
herio ein hunain, arloesi, meddwl y tu hwnt i gonfensiynau 
ac ymdrechu i gyflawni rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn.

Cydweithio  
Rydym yn gweithio gyda’n gilydd fel un tîm.

Gwerthfawrogi lleisiau ein staff a’n myfyrwyr  
Rydym yn gwybod bod ein staff a’n myfyrwyr yn deall yr 
amgylchedd y maent yn gweithio ynddo ac yn ymddiried 
ynddynt i adnabod ysgogwyr newid a gwelliannau. 

Atebolrwydd a chyfrifoldeb 
Mae ein staff yn cael eu grymuso i gymryd perchnogaeth 
ac arfer ymreolaeth i wneud penderfyniadau allweddol yn 
eu meysydd cyfrifoldeb.

Gwneud penderfyniadau clir  
Mae gennym brosesau tryloyw sy’n cael eu llywio gan 
dystiolaeth, data, a’n strategaeth i’n galluogi i gyfleu’r 
rhesymeg y tu ôl i’n penderfyniadau.

Drwy gyflawni ein gweledigaeth, rydym yn disgwyl gwella ein statws a chael ein cydnabod yn gyson fel un o’r 50 ysgol 
deintyddol orau yn y byd a’r tair uchaf yn y DU.
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Amcanion 
Sylfaenol

Byddwn yn cael ein hadnabod fel Ysgol: 

• Sydd â diwylliant cefnogol sy’n gynhwysol, yn gadarnhaol ac yn deg; lle mae cyfleoedd yn agored i 

bawb, lle gall pobl arwain, a chael eu harwain yn effeithiol, a lle caiff newid ei reoli’n broffesiynol;

• Sy’n cefnogi ac yn gwobrwyo datblygiad personol a phroffesiynol ein pobl ac yn darparu’r cyfleoedd 

dysgu a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu potensial llawn;

• A fydd yn gwella iechyd a lles ein staff drwy greu ac ymsefydlu diwylliant sy’n dosturiol, yn wybodus 

ac yn ymatebol, lle mae iechyd a llesiant yn gyfrifoldeb i bawb;

• Sydd â diwylliant cynhwysol sy’n clywed lleisiau pobl, yn gwerthfawrogi eu barn, ac yn mynd i’r 

afael â’u pryderon; 

• Sydd â gweledigaeth hirdymor ac sy’n canolbwyntio ar ddenu a chadw gweithlu talentog ac 

amrywiol wrth gynllunio ar gyfer staffio; ac

• Blaenoriaethu ymgysylltu â’r cyhoedd, gan gynnwys ein rhanddeiliaid/myfyrwyr a’r cyhoedd.

Cyrraedd y Nod

Diwylliant 
Cefnogol

• Byddwn yn parhau i ddatblygu llwybrau datblygu gyrfa strwythuredig ar gyfer staff academaidd, 
gan eu helpu i wneud cynnydd tuag at ddyrchafiad academaidd drwy eu mentora a’u hannog i 
fanteisio ar y cyfleoedd hyn drwy Adolygiad Datblygu Perfformiad (PDR); 

• Byddwn yn gweithredu argymhellion Gweithgor Ymrwymiad Technegwyr Prifysgol Caerdydd, yn 

gwella mynediad at gyfleoedd datblygu gyrfa proffesiynol, ac yn sicrhau bod cyfraniadau staff 

technegol yn weladwy ac yn cael eu cydnabod;

• Byddwn yn cefnogi ein staff Gwasanaethau Proffesiynol i gyflawni uchelgeisiau datblygu gyrfa drwy 

ddarparu cymorth ariannol ar gyfer hyfforddiant ac annog cyfleoedd i gysgodi yn y gwaith, mentora 

a dysgu a datblygu;

• Byddwn yn cynnal digwyddiadau i’r holl staff o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ac yn cefnogi cyfleoedd 

hyfforddi perthnasol er mwyn galluogi pobl i gyflawni eu potensial llawn a chamu ymlaen yn eu 

gyrfa;  
• Byddwn yn cyflwyno proses newydd i ddyrannu cyllid i staff cymorth ac yn disodli cronfa 

Cynhadledd a Datblygu Uwch-Reolwyr (SMCAD) er mwyn sicrhau mynediad teg i’r holl staff 
academaidd;

• Byddwn yn cefnogi staff i ddychwelyd i’r gwaith yn hawdd os ydynt wedi cael cyfnod estynedig i 

ffwrdd (e.e., absenoldeb rhiant, absenoldeb salwch) neu seibiant mewn gweithgaredd.;

• Byddwn yn cefnogi staff i weithio’n unol â disgwyliadau perfformiad academaidd Caerdydd er 

mwyn sicrhau bod yr holl staff yn cyfrannu at yr Ysgol hyd eithaf eu gallu.;

• Byddwn yn cyhoeddi Model Dyrannu Llwyth Gwaith bob blwyddyn er mwyn sicrhau bod llwyth 

gwaith academaidd yn dryloyw ac yn deg;

• Byddwn yn parhau i hyrwyddo a gwella cymunedau cefnogol a rhwydweithiau mentora i’r holl staff.

• Byddwn yn parhau i hyrwyddo diwylliant o berthnasoedd proffesiynol cefnogol a chydweithredol 

gyda’n myfyrwyr.

Ein Pobl a’n Diwylliant
Meithrin lles, cefnogi a galluogi ein holl staff i gyrraedd y lefel 
uchaf o berfformiad personol a phroffesiynol.
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Cydnabod a 
Gwobrwyo 

Perfformiad

• Byddwn yn annog ac yn galluogi ein staff i gyflawni eu nodau, gan wobrwyo a dathlu rhagoriaeth drwy 

gynlluniau’r Brifysgol gan gynnwys y Cynllun Gwobrau Cyfraniad Eithriadol (OCAS), Gwobrau Dathlu 

Rhagoriaeth (CEA), a chynlluniau’r GIG megis Gwobrau Effaith Glinigol Cenedlaethol (CIA), gan sicrhau 

bod prosesau ar waith fel bod yr holl staff cymwys yn cael eu hystyried yn flynyddol;

• Byddwn yn cwmpasu ac yn defnyddio ffyrdd newydd o gydnabod a gwobrwyo perfformiad

Iechyd a Lles ein 
Staff

• Byddwn yn cyd-fynd â ’Strategaeth ar gyfer Creu Prifysgol sy’n Iach yn Feddyliol’ y Brifysgol er mwyn 

trawsnewid y ffordd y mae aelodau o gymuned staff yr Ysgol yn ymdrin â’u hiechyd meddwl eu hunain ac 

iechyd meddwl pobl eraill;

• Byddwn yn cynnal gweithdai, mewn ymgynghoriad â staff, ar amrywiaeth o faterion yr ystyrir eu bod yn 

berthnasol megis straen, gwydnwch, cwsg ac ymwybyddiaeth iechyd meddwl;

• Byddwn yn gweithredu ar bryderon ac adborth o bob ffynhonnell i sicrhau amgylchedd iach, hapus a 

phwrpasol i bawb, sy’n hybu eu lles;

• Byddwn yn croesawu technoleg a’r agenda Ffyrdd Gwell o Weithio ar gyfer yr holl staff er mwyn hwyluso 

cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith;

• Byddwn yn chwilio am ffyrdd cynaliadwy o ddatblygu system wydn i feithrin gallu, er mwyn cyflenwi pan 

fo staff ar wyliau, yn sâl ac absenoldebau eraill, gan ddiogelu lles ein holl staff;

• Byddwn yn codi proffil yr Ysgol fel un sydd â diwylliant cyfeillgar, croesawgar a chynhwysol sy’n datblygu 

ac yn gwerthfawrogi ei phobl ac sy’n rhoi ymdeimlad o berthyn drwy ein tudalennau gwe a’n hagenda 

cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant;

• Byddwn yn parhau i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, a chynwysoldeb, gan gynnwys 

anabledd, a byddwn yndathlu amrywiaeth yn ein gweithle, yn herio anghydraddoldeb ac annog yn 

annog pawb i barchu ei gilydd a chydweithio â’i gilydd;

• Byddwn yn parhau i gynyddu gwelededd y llwybrau ar gyfer codi pryderon staff a mynd i’r afael â nhw;

• Byddwn yn sefydlu strategaeth gyfathrebu sy’n glir ac yn gynhwysol;

• Byddwn yn ceisio cryfhau cyfathrebu dwyochrog rhwng y Gyfarwyddiaeth Ddeintyddol (GIG) a’r Ysgol

 
 
 

Denu a Chadw 
Talent

• Byddwn yn datblygu strategaeth staffio i gefnogi gwaith cynllunio olyniaeth ym mhob rhan o’r Ysgol;
• Byddwn yn denu ac yn cadw gweithlu amrywiol drwy weithredu’r Strategaeth Cydraddoldeb Hiliol ac 

Athena SWAN;
• Byddwn yn datblygu llwybrau hyfforddi academaidd ar gyfer academyddion clinigol;
• Byddwn yn cyflwyno hyfforddeion arbenigol academaidd mewn disgyblaethau deintyddol lle mae 

prinder ehangach o academyddion clinigol, gan weithio gyda phartneriaid allanol i sicrhau bod academia 
clinigol yn cael ei gynnwys wrth ddyrannu nifer yr hyfforddeion.

Dangosyddion 
Llwyddiant

Drwy gyflawni ein huchelgais, rydym yn disgwyl:
• Sicrhau bod 100% o’r staff yn cwblhau Adolygiad Datblygu Perfformiad blynyddol * heb gynnwys staff ag 

eithriadau ffurfiols;
• Sicrhau bod 100% o’r staff yn cwblhau hyfforddiant gorfodol *heb gynnwys staff ar gyfnodau o absenoldeb a 

gynlluniwyd;
• Bod yn y chwartel uchaf ymhlith ein cymheiriaid o ran ein staff yn argymell y brifysgol (Ysgol) fel lle gwych i 

weithio;
• Cefnogi 100% o’r staff cymwys sy’n dymuno cael eu hystyried ar gyfer dyrchafiad academaidd yn flynyddol;
• Sicrhau bod 100% o’r staff cymwys yn cael eu hystyried yn flynyddol ar gyfer enwebiad o dan y Wobr Dathlu 

Rhagoriaeth a’r Wobr Cyfraniad Eithriadol;
• Gweld rhagoriaeth ac effaith staff yn cael eu cydnabod yn fewnol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol; 
• Gweld staff yn cael eu cydnabod gan gyrff allanol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gan gynnwys:

- Dyfarniadau a Gwobrau
- Darlithoedd gwâdd
- Swyddi anrhydeddus
- Aelodaeth wâdd o Gymdeithasau Dysgedig

• Gwneud cais am wobr Athena SWAN Aur yn 2026



6 VISION AND STRATEGY 2022 – 2030 Awst 2022

Amcanion 
Sylfaenol

Byddwn yn cael ein hadnabod fel Ysgol: 
• Sy’n croesawu myfyrwyr o bob cefndir;
• Sy’n falch o fod yn rhan o Brifysgol yng Nghymru sy’n hyrwyddo’r Gymraeg, ac sy’n rhoi pwyslais ar 

recriwtio a chadw myfyrwyr o Gymru;
• Sy’n hyrwyddo meini prawf mynediad cynhwysol i’n rhaglenni, gan ddarparu addysg i ystod amrywiol 

o ddysgwyr a’u hanghenion dysgu cysylltiedig;
• Sy’n cynnig cwricwla cyfoes sy’n sicrhau gallu clinigol a phroffesiynol, sy’n ymateb i ofynion y 

boblogaeth leol yng Nghymru, ac sy’n hyrwyddo ethos o ddysgu gydol oes;
• Sy’n integreiddio ein cwricwla yn fewnol ac yn allanol gyda rhanddeiliaid megis Addysg a Gwella 

Iechyd Cymru (AaGIC) a’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC);
• Sy’n grymuso myfyrwyr proffesiynau iechyd y geg i weithio ar y cyd ac yn synergyddol fel rhan o dîm 

iechyd a gofal cymdeithasol ehangach;
• Sydd â phortffolio addysg sy’n gynaliadwy yn ariannol er mwyn gallu parhau i fuddsoddi yn ein 

rhaglenni a’n cyfleusterau a’u gwella;
• Sy’n gweithio mewn partneriaeth agos â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (CVUHB) i ddarparu 

amgylchedd hyfforddi diogel a chyfleusterau clinigol a gefnogir gan dechnolegau dysgu o’r radd 
flaenaf;

• Sy’n defnyddio prosesau cadarn i sicrhau ansawdd ein rhaglenni addysgol er mwyn bodloni gofynion 
rhanddeiliaid, gan gynnwys ein myfyrwyr fel rhan o’r broses;

• Sy’n hyrwyddo trefniadau cynhwysfawr i fonitro cynnydd myfyrwyr a rhoi cymorth unigol;
• Sy’n annog staff i gymryd rhan mewn rhwydweithiau addysgwyr a chymdeithasau dysgedig, datblygu 

adnoddau addysgol, a rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth â’r gymuned addysgol ryngwladol 
ehangach; 

• Sy’n hyrwyddo dull addysgu a dysgu sy’n ysbrydoli ac yn seiliedig ar dystiolaeth, gan ddefnyddio polisi 
lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; ac

• Sefydlu a hyrwyddo cyfleoedd ymgysylltu rhyngwladol ar gyfer ein myfyrwyr.

Cyrraedd y Nod

Gwella’r 
Amgylchedd 

Dysgu

• Byddwn yn gweithredu contract Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar gyfer y ddarpariaeth 

Hylendid Deintyddol a Therapi a Hylendid Deintyddol, gan ddatblygu dulliau addysg 

rhyngbroffesiynol o addysgu a dysgu, gan sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y cyfle i ddysgu ac 

ymarfer gyda’i gilydd, a chyda myfyrwyr o raglenni eraill ac ysgolion eraill;

• Byddwn yn diweddaru ein dulliau o gofnodi gweithgarwch myfyrwyr clinigol israddedig ac 

ôl-raddedig, graddau a myfyrdodau, gan ddefnyddio system bortffolio ar-lein bwrpasol sy’n cyd-

fynd â theori addysgol gadarn ac argymhellion Ewropeaidd;

• Byddwn yn ymgorffori technolegau deintyddol o’r radd flaenaf a dulliau dysgu cyfunol rhithwir 

yn ein cwricwlwm;

• Byddwn yn parhau i ddatblygu cyfleoedd i fuddsoddi mewn meddalwedd arholiadau ar-lein 

arloesol. 

• Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau ledled y DU i sicrhau bod safonau cyson yn cael eu cynnal 

ar draws y sector hyfforddi cenedlaethol

Darparu addysg hygyrch i’r safon uchaf.
Hyrwyddo ymgysylltiad â gweithgareddau ysgolheictod addysgeg effeithiol.

Addysg a Myfyrwyr 
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Cynllunio i 
Sicrhau Dyfodol 
Llwyddiannus i 

Fyfyrwyr 

• Byddwn yn cyd-fynd â ‘Strategaeth Iaith Gymraeg’ y Brifysgol ac yn gweithio’n agos gyda’r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol i recriwtio a pharatoi graddedigion gofal iechyd deintyddol medrus a all 
gyfrannu’n ddwyieithog at fywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru;

•  O fewn terfynau ein seilwaith, byddwn yn cynyddu capasiti ein rhaglenni israddedig, er mwyn 
cynhyrchu mwy o raddedigion medrus sy’n wynebu’r dyfodol yn y tymor hir i hwyluso uchelgais 
cynllunio’r gweithlu yng Nghymru;

• Byddwn yn ad-drefnu elfennau o’n rhaglenni israddedig, gan bwysleisio rhyngddisgyblaeth a 
mynd i’r afael ag aneffeithlonrwydd addysgol, gan ymgysylltu â’n myfyrwyr i sicrhau hygyrchedd;

• Byddwn yn monitro cynnydd myfyrwyr yn well, ym mhob un o’r rhaglenni a addysgir, drwy 
gynlluniau datblygu unigol;

•  Byddwn yn annog diwylliant myfyriol;
• Byddwn yn gwella profiad, gwydnwch ac effeithlonrwydd myfyrwyr yn ein rhaglenni ôl-raddedig 

clinigol a addysgir drwy nodi a chreu cyfleoedd ar gyfer addysgu ac asesu ar y cyd;
• Byddwn yn datblygu ein darpariaeth lleoliadau allgymorth gan wella profiad myfyrwyr, gan 

ganolbwyntio ar ddarparu gofal deintyddol mewn cymunedau mawr eu hangen a datblygu 
cyfleoedd i fyfyrwyr ddarparu gofal deintyddol drwy gyfrwng y Gymraeg;

• Byddwn yn ystyried cyfleoedd i’n myfyrwyr israddedig gael budd o fentrau symudedd myfyrwyr a 
rhaglenni datblygu arweinyddiaeth;

• Byddwn yn galluogi cyfleoedd hyfforddi Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ar gyfer gweithlu 
deintyddol Cymru a’r DU yn ehangach, gan achub ar gyfleoedd yn y farchnad ryngwladol

• Byddwn yn ystyried cyfleoedd i gyflwyno rhaglenni ôl-raddedig clinigol newydd a addysgir mewn 
arbenigeddau deintyddol y nodwyd bod galw amdanynt yn y farchnad a thyfu ein rhaglenni ôl-
raddedig academaidd presennol.

Gwerthfawrogi 
ein Myfyrwyr fel 

Partneriaid 

• Byddwn yn datblygu llwybrau cyfathrebu clir ac agored fel y gall staff a myfyrwyr ryngweithio a 

chyfnewid adborth;

• Byddwn yn parhau i ymestyn y cyfleoedd y gall ein myfyrwyr gyfrannu eu harbenigedd a’u 

hegni’n weithredol drwyddynt a helpu i lunio eu profiad addysgol.

Cefnogi Lles ein 
Myfyrwyr 

•  Byddwn yn ystyried arferion gorau o ran atal, ymyrryd yn gynnar, gwella prosesau pontio a mynd i’r 
afael â’r hyn sy’n gwneud pobl yn agored i anghenion iechyd meddwl.;

• Mewn partneriaeth â’n Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr canolog, byddwn yn cefnogi myfyrwyr sy’n 
ymdopi ag ystod o anableddau gan gynnwys namau corfforol neu synhwyraidd, anawsterau dysgu 
penodol, cyflyrau meddygol hirdymor, cyflyrau iechyd meddwl a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig

• Byddwn yn datblygu ein system tiwtora personol a gallu staff ymhellach drwy hyfforddiant i ddarparu 
gofal bugeiliol a chyfeirio myfyrwyr at ffynonellau o gymorth arbenigol ym Mhrifysgol Caerdydd.;

• Byddwn yn gweithio gyda’n corff myfyrwyr i sicrhau eu bod yn cael gwybodaeth dda i gynnal lles 
cadarnhaol ac iechyd meddwl, gan gefnogi a chyfeirio pobl eraill;

• Byddwn yn parhau i hyrwyddo’r systemau a ddatblygwyd yn ddiweddar sy’n caniatáu i fyfyrwyr roi 
gwybod am bryderon;

• Byddwn yn hyrwyddo diwylliant o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb yn ein Hysgol.

Dangosyddion 
Llwyddiant

Drwy gyflawni ein huchelgais, rydym yn disgwyl: 

• Gwella, neu atgyfnerthu safleoedd cryf yn ein pwnc a’n Hysgol bob blwyddyn, yn y tablau cynghrair a’r 
arolygon canlynol:
- Guardian University Guide; Times Good University Guide – bod ymhlith y tair ysgol ddeintyddol orau 
yn y DU.
- QS World University Rankings – bod ymhlith y 50 ysgol ddeintyddol orau.
- Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (ACF) ac arolygon Ôl-raddedigion a Addysgir – boddhad o 80% + ym 
mhob maes;

• Sicrhau cyfradd cyflogadwyedd myfyrwyr o 100% ar draws yr holl raglenni clinigol a addysgir.;
• Cyflawni targedau derbyn blynyddol ar draws ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir;
• Gwella enw da ac, yn eu tro, gyfraddau ymgeisio ar gyfer ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir a’n 

rhaglenni Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP);
• Cael ein cydnabod fel canolfan ragoriaeth ar gyfer addysg Gweithwyr Proffesiynol ym maes Iechyd y Geg 

(OHP), a gaiff ei fesur ar sail ein gweithgarwch wrth arwain tasgluoedd rhyngwladol ac arwain gwaith i 
ddiwygio polisi.
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Amcanion 
Sylfaenol

Byddwn yn cael ein hadnabod fel Ysgol sy’n:
• Datblygu ymchwilwyr academaidd rhagorol ac yn cynnal diwylliant lle gall rhagoriaeth ymchwil a 

chyfnewid gwybodaeth ffynnu;

• Gwneud gwaith ymchwil sy’n canolbwyntio ar iechyd y geg ac iechyd cyffredinol ac sy’n gynaliadwy yn 

ariannol;

• Sbarduno arloesedd mewn ymchwil sy’n cael effaith ac yn rhoi rhagoriaeth ymchwil wrth galon ein 

cenhadaeth ddinesig; acEffaith Ymchwil; 

• Gwella tystiolaeth ac ymarfer ac yn dylanwadu ar bolisi ar gyfer ein cymunedau ledled Cymru, yn 

genedlaethol ac yn rhyngwladol drwy effaith ein hymchwil.

Cyrraedd y Nod

Meithrin a 
Chefnogi 

Rhagoriaeth 
mewn Ymchwil, 

gydag Uniondeb a 
Chynwysoldeb

• Byddwn yn sicrhau bod strwythurau cymorth ar waith er mwyn helpu’r holl staff i gynnal a chefnogi 

gwaith ymchwil yn unol â’r safonau proffesiynol uchaf;

• Byddwn yn sicrhau bod yr holl waith ymchwil o’r safon uchaf ac yn cydymffurfio â gwerthoedd 

moesegol trylwyr;

• Byddwn yn defnyddio proses adolygu gan gymheiriaid yn unol â pholisi’r Brifysgol er mwyn gwella 

ansawdd ein ceisiadau am gyllid a rhoi cymorth mwy effeithiol i staff y mae eu ceisiadau am gyllid yn 

aflwyddiannus;

• Byddwn yn darparu cymorth technegol effeithiol a hygyrch ar gyfer ymchwil mewn labordy, gan 

adolygu’r cymorth gwasanaethau technegol er mwyn sicrhau cynaliadwyedd hirdymor;

• Byddwn yn cyflwyno cyfarfodydd Cynllun Ymchwil Unigol Blynyddol (AIRP) gorfodol ar gyfer yr holl 

staff ymchwil gweithredol (gan gynnwys ôl-ddoethuriaethau);

• Byddwn yn sefydlu cronfa o adnoddau a rennir, gan gynnwys gweithdrefnau gweithredu safonol, 

ceisiadau am gyllid a gyflwynwyd a sylwadau adolygwyr, pecynnau dysgu ar-lein a dolenni i gyfleoedd 

ariannu.

• Byddwn yn asesu ansawdd ein hymchwil mewn ffordd deg a thryloyw, yn unol â Datganiad San 

Francisco ar Asesu Ymchwil (DORA).

Ymchwil ac Arloesedd 
Datblygu cymunedau a phartneriaethau cydweithredol byd-eang i 
ddarparu ymchwil ac ysgolheictod sy’n arwain y byd, sy’n cael effaith ac 
sy’n arloesol, yn ogystal â mynd i’r afael â heriau lleol, cenedlaethol a 
byd-eang allweddol sy’n ymwneud ag iechyd y geg ac iechyd cyffredinol. 
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Cyfoethogi 
ein Diwylliant 
Ymchwil, gan 

Hyrwyddo 
Llwyddiant 

ar draws ein 
Cymuned Ymchwil 

• Byddwn yn sicrhau bod yr holl benderfyniadau a wneir yn dryloyw drwy gyhoeddi manylion ynghylch 
ceisiadau/dyfarniadau ar gyfer cyllid mewnol, aelodaeth pwyllgorau a datblygiad prosesau ymchwil;

• Byddwn yn cynnig mynediad i hyfforddiant rôl-benodol, mentor a chymorth datblygiad proffesiynol a 

gyrfa, yn enwedig ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau ac ar ganol eu gyrfa;

• Byddwn yn darparu cymorth, hyfforddiant a mentor i staff ar lwybrau ysgoloriaeth sy’n dymuno 

ymgymryd â gwaith ymchwil;

• Byddwn yn dathlu ac yn rhannu manylion llwyddiannau ymchwil gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol 

drwy strategaeth gyfathrebu;

• Byddwn yn hyrwyddo ein gweithgarwch ymchwil ac yn denu cydweithwyr allanol a darpar fyfyrwyr 

ymchwil ôl-raddedig.

Cyflymu Twf 
Ymchwil

• Byddwn yn datblygu polisi i sicrhau ein bod yn dyrannu cyllid ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil i 

gefnogi mentrau’r Brifysgol a mentrau allanol mewn ffordd dryloyw ;

• Byddwn yn cydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Swyddfa Ymchwil ar y Cyd 

Prifysgol Caerdydd;

• Er mwyn sefydlu rhaglenni ymchwil sylweddol a fydd yn cael effaith:

• Byddwn yn sefydlu llwybrau cyfathrebu i hyrwyddo cyfleoedd cyllido wedi’u targedu i 

unigolion a grwpiau;

• Byddwn yn defnyddio grantiau bach allanol i ysgogi syniadau ymchwil newydd a chynhyrchu 

data rhagarweiniol;

• Byddwn yn gwneud mwy o geisiadau am grantiau rhaglenni mawr;

• Byddwn yn annog ymchwilwyr i wneud cais am gyfarpar mawr, i gryfhau seilwaith ymchwil yr 

Ysgol ac i alluogi ymchwil arloesol o ansawdd uchel;

• Byddwn yn cynyddu cyllid allanol ar gyfer astudiaethau PhD

Cyflymu Arloesedd 
Ymchwil

• Byddwn yn darparu arweinyddiaeth, gan weithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol, 

ym maes ymchwil ac ysgolheictod iechyd y geg ac iechyd cyffredinol;

• Byddwn yn annog academyddion ac academyddion clinigol i gydweithio â’i gilydd, gan weithio 

gyda’r Rheolwr Treialon Clinigol i wella ein hastudiaethau portffolio clinigol;

• Byddwn yn creu cronfa ddata o gleifion sy’n ‘cydsynio i gyfranogi’ ac yn sefydlu a thyfu 

rhwydwaith ymchwil sy’n seiliedig ar ymarfer a grwpiau cynnwys cleifion deintyddol a’r 

cyhoedd i lywio a chefnogi ein hymchwil;

• Byddwn yn ymgysylltu â rhwydweithiau rhyngwladol ac yn arwain prosiectau 

rhyngwladol;

• Byddwn yn datblygu gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol newydd ar y cyd ag eraill, yn 

genedlaethol ac yn rhyngwladol;

• Byddwn yn annog cydweithio, rhannu arfer gorau o ran ymchwil a mentora gyda’r gorau yn 

y Brifysgol, gan gynnwys Ysgolion eraill yn Uned Asesu 3 (“Proffesiynau Perthynol i Iechyd, 

Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth”) a Choleg y Gwyddorau Biolegol a Bywyd;

• Byddwn yn annog staff (gan gynnwys ymchwilwyr ôl-raddedig ac ymchwilwyr ar ddechrau 

eu gyrfa) i gyflwyno eu hymchwil mewn cynadleddau ymchwil rhyngwladol sy’n berthnasol 

yn strategol, ymuno â phwyllgorau/byrddau cymdeithasau a phaneli cyllido uchel eu parch, 

enwebu cydweithwyr ar gyfer gwobrau a chynnal cynadleddau rhyngwladol a digwyddiadau 

ymchwil



10 VISION AND STRATEGY 2022 – 2030 Awst 2022

 
 

Meithrin a Hyrwyddo 
Academyddion 

Creadigol, Arloesol ar 
gyfer y Dyfodol

• Byddwn yn ymrwymo i’r rhwymedigaethau a’r cyfrifoldebau a nodir yn y Concordat i helpu i 
ddatblygu gyrfaoedd ymchwilwyr;

• Byddwn yn blaenoriaethu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol a gyrfaol ymchwilwyr ôl-

raddedig ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa;

• Byddwn yn cyflwyno llwybr mynediad ar gyfer PhD clinigol 4 blynedd;

• Byddwn yn nodi ac yn cefnogi ymchwilwyr (gan gynnwys ymchwilwyr ôl-raddedig 

ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa) sy’n gymwys ac yn addas i wneud cais am 

gymrodoriaethau (e.e., UKRI, Ymddiriedolaeth Wellcome, Cyngor Ymchwil Ewropeaidd), er 

mwyn ategu hyfforddiant a gynigir gan y Coleg/Prifysgol

• Byddwn yn hyrwyddo ymchwil ymhlith myfyrwyr israddedig.

Cynllunio Ymchwil ar 
gyfer y Dyfodol 

Er mwyn adolygu ein grwpiau ymchwil o bryd i’w gilydd a sicrhau eu bod yn addas at y diben ac yn 

gynaliadwy:

• Byddwn yn sefydlu’r meini prawf ar gyfer adnabod ymchwil sy’n perfformio’n 

dda.;

• Byddwn yn nodi meysydd ymchwil sy’n addas neu’n briodol ar gyfer twf;

• Byddwn yn buddsoddi mewn gweithgarwch ac yn uno gweithgarwch, lle bo hynny’n 

briodol;

• Byddwn yn gweithredu strategaethau cynllunio olyniaeth staff;

• Byddwn yn denu penodiadau Addysgu ac Ymchwil, Addysgu ac Ymchwil Clinigol ac 

Ymchwil newydd yn unol ag anghenion ymchwil strategol a byddwn ond yn recriwtio staff 

ymchwil sydd ar drywydd ymchwil rhagorol.

Effaith Ymchwil

• Byddwn yn cefnogi ymchwil sy’n cael effaith;

• Byddwn yn rhagweld, yn nodi ac yn casglu achosion effaith presennol ac achosion sy’n dod i’r 

amlwg;

• Byddwn yn annog ac yn cefnogi ceisiadau am gyllid effaith gan y Brifysgol (e.e., Arloesi i Bawb);

• Byddwn ni’n datblygu rhwydweithiau rhyngwladol i gydweithio a gwella cyrhaeddiad ac effaith 

ein gwaith.

Dangosyddion 
Llwyddiant

Drwy gyflawni ein huchelgais, rydym yn disgwyl:

• Cyflawni ein targedau o ran incwm a dyfarniadau ymchwil blynyddol a rhagori arnynt;

• Cefnogi’r holl staff addysgu ac ymchwil, staff addysgu ac ymchwil clinigol a staff ymchwil sy’n 

cyhoeddi o leiaf un papur ymchwil 3 neu 4* fel awdur olaf neu gyntaf fesul blwyddyn academaidd;

• Dangos tystiolaeth o un achos effaith posibl o leiaf gan bob grŵp ymchwil a ddatblygwyd ar gyfer y 

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn 2027/8;

• Cael o leiaf un astudiaeth portffolio clinigol gweithredol yn yr Ysgol bob blwyddyn.

Ymchwil Ôl-raddedig

• Cyflawni cyfraddau cwblhau o 100% ymhlith ymchwilwyr ôl-raddedig o fewn 4 blynedd;

• Dangos tystiolaeth bod boddhad cyffredinol ymchwilwyr ôl-raddedig > 90% yn flynyddol;

• Cynyddu ein poblogaeth o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig 50%.

• Cefnogi 20% o’n hymchwilwyr ôl-raddedig i ymgymryd â PhD clinigol.
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Meithrin a Hyrwyddo 
Academyddion 

Creadigol, Arloesol ar 
gyfer y Dyfodol

• Byddwn yn ymrwymo i’r rhwymedigaethau a’r cyfrifoldebau a nodir yn y Concordat i helpu i 
ddatblygu gyrfaoedd ymchwilwyr;

• Byddwn yn blaenoriaethu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol a gyrfaol ymchwilwyr ôl-

raddedig ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa;

• Byddwn yn cyflwyno llwybr mynediad ar gyfer PhD clinigol 4 blynedd;

• Byddwn yn nodi ac yn cefnogi ymchwilwyr (gan gynnwys ymchwilwyr ôl-raddedig 

ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa) sy’n gymwys ac yn addas i wneud cais am 

gymrodoriaethau (e.e., UKRI, Ymddiriedolaeth Wellcome, Cyngor Ymchwil Ewropeaidd), er 

mwyn ategu hyfforddiant a gynigir gan y Coleg/Prifysgol

• Byddwn yn hyrwyddo ymchwil ymhlith myfyrwyr israddedig.

Cynllunio Ymchwil ar 
gyfer y Dyfodol 

Er mwyn adolygu ein grwpiau ymchwil o bryd i’w gilydd a sicrhau eu bod yn addas at y diben ac yn 

gynaliadwy:

• Byddwn yn sefydlu’r meini prawf ar gyfer adnabod ymchwil sy’n perfformio’n 

dda.;

• Byddwn yn nodi meysydd ymchwil sy’n addas neu’n briodol ar gyfer twf;

• Byddwn yn buddsoddi mewn gweithgarwch ac yn uno gweithgarwch, lle bo hynny’n 

briodol;

• Byddwn yn gweithredu strategaethau cynllunio olyniaeth staff;

• Byddwn yn denu penodiadau Addysgu ac Ymchwil, Addysgu ac Ymchwil Clinigol ac 

Ymchwil newydd yn unol ag anghenion ymchwil strategol a byddwn ond yn recriwtio staff 

ymchwil sydd ar drywydd ymchwil rhagorol.

Effaith Ymchwil

• Byddwn yn cefnogi ymchwil sy’n cael effaith;

• Byddwn yn rhagweld, yn nodi ac yn casglu achosion effaith presennol ac achosion sy’n dod i’r 

amlwg;

• Byddwn yn annog ac yn cefnogi ceisiadau am gyllid effaith gan y Brifysgol (e.e., Arloesi i Bawb);

• Byddwn ni’n datblygu rhwydweithiau rhyngwladol i gydweithio a gwella cyrhaeddiad ac effaith 

ein gwaith.

Dangosyddion 
Llwyddiant

Drwy gyflawni ein huchelgais, rydym yn disgwyl:

• Cyflawni ein targedau o ran incwm a dyfarniadau ymchwil blynyddol a rhagori arnynt;

• Cefnogi’r holl staff addysgu ac ymchwil, staff addysgu ac ymchwil clinigol a staff ymchwil sy’n 

cyhoeddi o leiaf un papur ymchwil 3 neu 4* fel awdur olaf neu gyntaf fesul blwyddyn academaidd;

• Dangos tystiolaeth o un achos effaith posibl o leiaf gan bob grŵp ymchwil a ddatblygwyd ar gyfer y 

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn 2027/8;

• Cael o leiaf un astudiaeth portffolio clinigol gweithredol yn yr Ysgol bob blwyddyn.

Ymchwil Ôl-raddedig

• Cyflawni cyfraddau cwblhau o 100% ymhlith ymchwilwyr ôl-raddedig o fewn 4 blynedd;

• Dangos tystiolaeth bod boddhad cyffredinol ymchwilwyr ôl-raddedig > 90% yn flynyddol;

• Cynyddu ein poblogaeth o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig 50%.

• Cefnogi 20% o’n hymchwilwyr ôl-raddedig i ymgymryd â PhD clinigol.

Amcanion 
Sylfaenol

Byddwn yn cael ein hadnabod fel Ysgol sy’n:  
•  Cynnal amgylchedd gwaith iach; 

•  Sicrhau bod ein hagenda cynaliadwyedd gref a’n strategaeth ddatgarboneiddio yn gyson â rhai’r Brifysgol a’r 

GIG;

•  Ystyried datblygu cynaliadwy fel rhan allweddol o’r penderfyniadau a wneir gan yr Ysgol

• Galluogi ac yn annog myfyrwyr a staff i wneud newidiadau cadarnhaol i’n heffaith amgylcheddol.

Cyrraedd y Nod

Amgylchedd 
Cynaliadwy

Mae Prifysgol Caerdydd wedi datgan Argyfwng Hinsawdd a’n nod yw dod yn sefydliad carbon sero-net erbyn 

2030 yng Nghwmpas 1 – llosgi tanwyddau ffosil yn uniongyrchol; a Chwmpas 2 – llosgi tanwyddau ffosil yn 

anuniongyrchol i gyflenwi trydan a dŵr. Erbyn 2050, ein nod yw bod yn garbon niwtral yng Nghwmpas 3 – 

allyriadau anuniongyrchol o weithgarwch fel teithio, nwyddau a gwasanaethau, a chadwyni cyflenwi. Gan 

weithio mewn partneriaeth â Chyfarwyddiaeth Ddeintyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, byddwn 

hefyd yn sicrhau bod ein harferion clinigol yn cyd-fynd â Strategaeth Datgarboneiddio GIG Cymru.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i helpu i gyflawni targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25.

Er mwyn helpu i gyflawni’r nodau hyn rydym yn ymrwymo i’r canlynol:

Cynaliadwyedd; 
Arwain ac 
Addysgu

• Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â’r GIG drwy gydbwyllgorau i sicrhau ein bod yn cydweithio’n 

strategol i gyflawni agendâu amgylcheddol sefydliadol;

• Byddwn yn cyd-fynd ag argymhellion y cwricwlwm Ewropeaidd ar gyfer addysgu deintyddiaeth 

gynaliadwy a rhaglen Dyfodol Cyfrifol y Brifysgol yn Undeb y Myfyrwyr er mwyn helpu i addysgu ein 

myfyrwyr am faterion ac egwyddorion cynaliadwyedd;

• Byddwn yn cymryd rhan yn rhaglen newid ymddygiad y Brifysgol er mwyn ymgorffori arferion effeithlon 

sy’n ymwybodol o’r amgylchedd yn rolau ein holl staff a myfyrwyr o ddydd i ddydd;

• Byddwn yn hyrwyddo wythnos Cynaliadwyedd flynyddol y Brifysgol a Mentrau Effaith Werdd.

• Byddwn yn creu rolau i Eco-Hyrwyddwyr o fewn yr Ysgol i sbarduno newid;

• Byddwn yn chwilio am enghreifftiau o ddeintyddiaeth gynaliadwy fel Prosiect Cynaliadwyedd 

Amgylcheddol yr Is-adran Gofal Sylfaenol y gellir eu dilyn a’u hefelychu.

Ein Hamgylchedd
Darparu amgylchedd gwaith cyfoes, addas a chyfforddus a chyflawni 
ein rôl wrth i’r Brifysgol gyflawni ei Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd 
Amgylcheddol 2018-2023 (Recast 2020).
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Teithio 
Cynaliadwy   

• Byddwn yn annog staff a myfyrwyr i deithio i’r gwaith ac i’w man astudio mewn modd cynaliadwy drwy 

hyrwyddo opsiynau teithio cynaliadwy’r Brifysgol a’r GIG a buddsoddi mewn cawodydd newydd yn yr 

ardal newid ar y llawr gwaelod isaf.;

• Byddwn yn mynd ati ar unwaith i geisio ffyrdd o liniaru allyriadau carbon hediadau tramor staff a 

myfyrwyr

• Byddwn yn hyrwyddo’r defnydd o ddewisiadau technolegol amgen i leihau’r angen i deithio.

 
 

Caffael 
Cynaliadwy

• Byddwn yn cyd-fynd â pholisi caffael cynaliadwy’r Brifysgol ac yn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn 

ganolog i’n hymddygiad prynu;

• Byddwn yn osgoi ac yn lleihau effeithiau ein cadwyn gyflenwi ar fioamrywiaeth a’r hinsawdd.

 
 

Amgylchedd 
Gwaith Iach 

• Byddwn yn adolygu’r ffordd y caiff ein safleoedd eu defnyddio i sicrhau bod gan yr holl staff le a 

chyfleusterau priodol i wneud eu gwaith;

• Byddwn yn dod o hyd i le i greu Ystafell Gyffredin i Staff er mwyn helpu i gynnal ein hymdeimlad o 

gymuned, gwella’r awyrgylch colegol, cydweithio a rhoi lle i arloesi a meddwl am syniadau;

• Byddwn yn gwella’r lle newid i fyfyrwyr ar y llawr gwaelod isaf, gan ddarparu cyfleusterau glân a diogel ar 

gyfer ein cymuned israddedig;

• Byddwn yn gweithio gyda’r Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ystyried ffyrdd ariannol 

hyfyw o wella ein hamgylchedd gwaith presennol ar draws Ysbyty Deintyddol y Brifysgol;

• Byddwn yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i sicrhau bod ceisiadau am waith 

cynnal a chadw ac atgyweirio cyffredinol yn cael eu trin yn gyflym;

• Byddwn yn lobïo’r Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gael ein cynnwys mewn 

cynlluniau ar gyfer yr ysbyty deintyddol newydd fel rhan o waith cynllunio UHW2.

Dangosyddion 
Llwyddiant

Drwy gyflawni ein huchelgais, rydym yn disgwyl:  

Cynaliadwyedd amgylcheddol

• Cyhoeddi adroddiad blynyddol ar gynaliadwyedd yr Ysgol yn mesur effaith y newidiadau yr ydym 

wedi’u gwneud yn erbyn dangosyddion perfformiad allweddol Y Ffordd Ymlaen, Strategaeth 

Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol (Recast 2020);

• Gweithio tuag at gyflawni targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/5;

• So Dangosyddion perfformiad allweddol o ran datgarboneiddio Cwmpas 1,2 (2030) a Chwmpas 3 (2050

• Cyflwyno o leiaf un cais am Wobr Effaith Werdd yn flynyddol.

Amgylchedd Gwaith Iach

• Canllawiau ar Safle’r Ysgol; i’w datblygu erbyn mis Medi 2023.

• o Tystiolaeth o adborth cadarnhaol gan staff mewn adolygiadau a gynhelir ddwywaith y flwyddyn.
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